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HERDADE DO PESO GRANDE TRINCA BOLOTAS TINTO 2017

TIPO: 
Tranquilo

CATEGORIA: 
Colheita

COR: 
Tinto

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: 
DOC Alentejo

REGIÃO: 
Alentejo

PAÍS DE ORIGEM: 
Portugal

O VINHO

Passeando livremente nos montados, onde se alimenta preferencialmente de bolotas, o porco alentejano, espécie

autóctone portuguesa, é o único sobrevivente dos suínos de pastoreio na Europa. Pela forma como marca a

paisagem e preserva o bosque mediterrânico da região, é património do Alentejo. É também um tesouro

gastronómico e um convite ao prazer. Ao associá-lo a este vinho combinamos, à mesa, dois símbolos maiores do

Alentejo.

NOTAS DE PROVA

Vinho com aroma intenso, complexo e atraente. Um blend de aromas desde o lado mais frutado até ao lado

mais arbustivo. Na boca apresenta volume, taninos muito bem integrados e boa acidez, que o tornam num

vinho extremamente "guloso".

ANO VITÍCOLA

2017 foi um ano marcado pela extrema secura e altas temperaturas, que provocou um adiantamento geral do

ciclo da videira. A vindima começou com cerca de duas semanas de avanço mas com uvas de óptima

qualidade. As temperaturas noturnas abaixo de 20ºC garantiram uma excelente maturação até ao final do

ciclo.

ENÓLOGO: 
Luis Cabral de Almeida

CASTAS: 
50% Alicante Bouschet, 30% Touriga Nacional, 20% Syrah

VINIFICAÇÃO

Vinificado a partir de uvas seleccionadas de talhões de Alicante Bouschet, Touriga Nacional e Syrah. As

uvas foram colhidas no seu ponto óptimo de maturação fenólica/aromática. Após desengace e suave

esmagamento procedeu-se a uma maceração pré-fermentativa de 4 dias, para aumentar a sua

complexidade. Fermentou a 26ºC com remontagens suaves preservando a fruta e extraindo taninos suaves

importantes para o equilíbrio do vinho final.

MATURAÇÃO

Estágio de 12 meses em barricas de carvalho francês.

GUARDAR

É um vinho que pode ser consumido de imediato. Se pretender guardar durante mais anos, deve fazê-lo

num lugar fresco, de preferência ao abrigo da luz e a garrafa sempre deitada.

SERVIR

Este vinho deve ser servido entre 16ºC e 18ºC.

DESFRUTAR

Ideal para acompanhar pratos de carne, de preferência de forno. No entanto, é um vinho que pelo

equilíbrio entre fruta e taninos, é muito versátil, podendo estar presente na maioria das refeições, desde as

mais simples até às mais elaboradas.

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 14% | Acidez Total: 5,6 g/L | (ácido tartárico) | Açúcar: 1,5 g/L | pH: 3,6

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Álcool: 11.1g/100mL | Açucar: 0.2g/100mL | Valor Energético: 85kcal (356 kJ)/100mL | Adequado para

Vegans: Sim | Adequado para Vegetarianos: Sim | Sem Glúten

RESPONSABILIDADE, QUALIDADE E INOVAÇÃO

Uma empresa familiar inovadora, focada na criação e no desenvolvimento de marcas portuguesas de vinho de qualidade superior a nível global, a Sogrape

Vinhos é um membro ativo da iniciativa "Vinho com Moderação", e está certificada segundo os mais altos padrões mundiais de qualidade e segurança alimentar.
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